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CROESO
Croeso i raglen deithio Ryngwladol CFfI Cymru 2021, a ddyluniwyd gan 
gynrychiolwyr deuddeg ffederasiwn sirol Cymru, sy’n rhan o is-bwyllgor 
Rhyngwladol y sefydliad.

Oherwydd y pandemig Coronafirws parhaus mae rhaglen eleni ychydig yn 
wahanol, ond gobeithio ei bod rhywbeth i bawb. Yn anffodus nid oedd mwyafrif 
yr aelodau a ddewiswyd i gymryd rhan yn rhaglen 2020 yn gallu teithio oherwydd 
cyfyngiadau, ond mae pob un o’r aelodau hyn wedi cael y cynnig i deithio eto ar 
ôl i’r cyfyngiadau gael eu codi.

Gan ystyried hyn, nid yw rhai o’r cyfleoedd cyfarwydd yn cael eu hysbysebu 
eleni, ond mae’r pwyllgor wedi gweithio’n galed i sicrhau bod rhywbeth i bawb 
sydd â diddordeb teithio gyda CFfI Cymru.

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich ceisiadau!
Niall Evans a Nerys Lewis
Swyddogion is-bwyllgor rhyngwladol

CYFYNGIADAU PARHAUS OHERWYDD CORONAFIRWS

Sylwch y bydd CFfI Cymru yn parhau i fonitro’r sefyllfa mewn perthynas â 
Coronafirws a sut y bydd yn effeithio ar raglen deithio ryngwladol 2021.

Byddwn yn parhau i gysylltu â’n holl bartneriaid teithio rhyngwladol ac os na all 
unrhyw deithiau gael eu cynnal yn 2021, byddwn yn ymdrechu i’w hanrhydeddu 
mewn blwyddyn deithio yn y dyfodol.



S U T  I  Y M G E I S I O
Gall aelodau wneud cais am unrhyw 
nifer o deithiau cymwys. Gallant 
wneud hynny trwy lenwi’r ffurflen ar-
lein ar wefan CFfI Cymru www.cffi.
cymru/rhyngwladol 

Sylwch, i fod yn gymwys ar gyfer 
unrhyw un o gyfleoedd teithio 
rhyngwladol 2021, rhaid i chi fod yn 
aelod llawn o’ch ffederasiwn sirol.

Bydd cyfweliadau ar gyfer rhaglen 
deithio 2021 yn digwydd trwy Zoom 
ar Ddydd Sul, Rhagfyr 13eg. 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau;
Dydd Llun 7fed o Rafgyr, 9:00y.b

Sylwch ei bod yn ofynnol i bob 
ymgeisydd llwyddiannus dalu ffi 
weinyddu o £40.00

“Mae’r byd yn lyfr, ac 

mae’r rhai nad ydynt yn 

teithio ond yn darllen 

tudalen yn unig”

- Saint Augustine

https://cffi.cymru/rhyngwladol/
https://cffi.cymru/rhyngwladol/
http://www.yfc.wales/international  
http://www.yfc.wales/international  


Sefydliad 
anllywodraethol 
Ewropeaidd yw Rural 
Youth Europe (RYE) sy’n 
gweithio i gefnogi pobl 
ifanc sy’n byw mewn 
ardaloedd gwledig yn 
Ewrop.

Mae’n sefydliad a 
arweinir gan aelodau, 
sydd wedi’i gyfansoddi’n 
ddemocrataidd a’i 
arwain gan bobl ifanc 
ar gyfer pobl ifanc, gyda 
Niall Evans, CFfI Cymru ei 
hun, wedi’i ethol yn is-
gadeirydd y sefydliad.

Mae Rural Youth Europe 
yn darparu cyfleoedd 
hyfforddi rhyngwladol ac 
yn gweithio fel cyfryngwr 
rhwng sefydliadau 
cenedlaethol, 
sefydliadau ieuenctid a 
sefydliadau cyhoeddus 
ar lefel Ewropeaidd.

CYFLEOEDD
RURAL YOUTH EUROPE

Seminar Astudio, Budapest

Ar gyfer 2 aelod (18-30 oed)

Dyddiad: Pump diwrnod ym mis Mawrth 2021, yr 
union ddyddiad i’w gadarnhau.

Un o nodau Rural Youth Europe yw uno sefydliadau 
ieuenctid gwledig ledled Ewrop gan hyrwyddo 
datblygiad gwledig, ffordd o fyw cynaliadwy a 
chyfranogiad ieuenctid. Maent hefyd yn codi 
ymwybyddiaeth o hawliau dynol ac amrywiaeth 
rhyngddiwylliannol.

Er mwyn tynnu sylw at anghenion ieuenctid gwledig 
ac i dynnu sylw cyrff rhyngwladol a chenedlaethol 
yn ogystal â’r cyhoedd, bob blwyddyn mae’r 
sefydliad yn cynnal seminar astudio i drafod a 
rhannu gwybodaeth.

Disgwylir i Budapest gynnal seminar astudio 2021 ar 
thema Addysg Anffurfiol. 



Y ffordd orau o ddisgrifio’r digwyddiad hwn a drefnir 
gan RYE yw cyfnewidfa ieuenctid amlddiwylliannol.

Mae’r seminarau yn wythnos o hyd ac yn cael eu 
cynnal gan sefydliad gwahanol bob blwyddyn.

Er bod gan y seminarau thema wahanol bob 
blwyddyn, mae eu ffocws canolog ar ddod â phobl 
ifanc ynghyd i drafod a rhannu gwybodaeth am 
bynciau sy’n effeithio ar ieuenctid gwledig, megis; 
datblygiad gwledig, cyfranogiad ieuenctid, deialog 
rhyngddiwylliannol a hawliau dynol.

I gael mwy o fanylion am waith Rural Youth Europe, 
ewch i www.ruralyoutheurope.com

Seminar Hydref, Iwerddon

Un aelod i ymuno ag aelod a ddewiswyd yn 
flaenorol (18-30 oed)

Dyddiad: Hydref, yr union ddyddiad i’w gadarnhau.

“Breaking 

boundaries, 

building 

bridges.”

http://www.ruralyoutheurope.com


A R O S  G Y D A  T H E U L U O E D D
Gogledd Iwerddon
Un aelod i ymuno ag aelod a ddewiswyd 
yn flaenorol (18-26 oed)

Dyddiad: Pythefnos ym mis Mai 2021, yr 
union ddyddiad i’w gadarnhau.

Bydd cynrychiolwyr sy’n teithio i Ulster yn 
cael cyfle i ddod yn rhan o ddau neu dri o 
wahanol deuluoedd CFfI sy’n gysylltiedig 
â’r CFfI yn ystod eu harhosiad pythefnos.

Byddwch yn cael cyfle i ymweld â llawer o 
ffermydd ledled y wlad, yn ogystal â nifer 
o’r atyniadau twristaidd adnabyddus. 
Os yw’r Sioe Frenhinol Balmoral yn gallu 
parhau fel y cynlluniwyd, bydd cyfle i 
aelodau ymweld â’r sioe amaethyddol 
fyd-enwog hon, a fydd hefyd yn darparu 
cyfleoedd i gwrdd â chyfnewidfeydd 
eraill o bob cwr o’r byd.

Yr Alban

Un aelod i ymuno ag aelod a ddewiswyd 
yn flaenorol (18-26 oed)

Dyddiad: Pythefnos ym mis Mehefin 2021, 
yr union ddyddiad i’w gadarnhau.

Am y cyfle hwn, bydd cynrychiolwyr yn 
teithio i Gaeredin i ddechrau ar gyfer 
digwyddiad cyfeiriadedd, gan gwrdd â 
chyfnewidfeydd eraill o bob cwr o’r byd.

Ar ôl cwpl o nosweithiau yn aros mewn 
hostel ieuenctid bydd aelodau’n teithio 
i deuluoedd lletyol lle byddant yn dysgu 
am fywyd a diwylliant yr Alban. Lle bo 
modd, mae cynrychiolwyr yn cael eu 
lletya mewn lleoliad amaethyddol ac yn 
aml byddant yn symud rhwng mwy nag 
un teulu yn ystod eu harhosiad.
Os yw sioe Frenhinol yr Ucheldiroedd  yn 
gallu parhau yn 2021, bydd cynrychiolwyr 
yn dychwelyd i’r brifddinas gan gael 
cyfle i fwynhau golygfeydd a synau’r 
sioe, wrth aros unwaith eto mewn hostel 
ieuenctid leol.



T E I T H I A U  G R Ŵ P 

Ynys Manaw
Cyfanswm o 12 aelod

Dyddiad: Penwythnos y 13eg a’r 14eg 
Awst 2021

Os ydych chi’n chwilio am antur haf 
nesaf, yna gallai’r daith Inter-railing 
fod yr union beth sydd ei angen arnoch 
chi!

Bydd y daith grŵp hon yn dod ag 
aelodau o bob cornel o Gymru ynghyd 
i deithio o amgylch Ewrop ar y trên am 
bythefnos. Fel rhan o’r tîm cewch gyfle 
i ddylunio taith eich breuddwydion …….

Interrailing 
Ewropiaidd
Cyfanswm o 12 aelod (nodwch fod 
rhai aelodau wedi’u dewis i deithio 
yn 2020)

Dyddiad: Awst 2021 am bythefnos.

Bydd ymgeiswyr yn teithio i Ynys Manaw 
am benwythnos tridiau, gan fwynhau 
golygfeydd yr ynys. Bydd y cyfle yn 
cynnwys cyfle i gwrdd ag aelodau CFfI 
Ynys Manaw gyda theithiau wedi’u 
trefnu i ffermydd ac atyniadau lleol. 
Bydd adloniant gyda’r nos yn cynnwys 
digwyddiadau cymdeithasol gyda 
chlybiau CFfI lleol.

Llety - Gwestai.



Unwaith eto mae CFfI Cymru wedi 
partneru â Her Cymru i gynnig cyfle 
gwefreiddiol i aelodau rhwng 16 a 
18 oed. 

Mae’r profiad yn addo ehangu 
gorwelion, datblygu sgiliau personol 
a chymdeithasol a helpu i wella 
rhagolygon cyflogaeth.

Disgwylir i griw o 10 aelod weithio 
ar fwrdd llong hwylio gan helpu 
gyda thasgau arferol bob dydd o 
lanhau, coginio i dreialu’r llong gyda 
chriw bach o oedolion yn helpu 
pob unigolyn i gyflawni eu tasgau’n 
rhwydd.

Her Hwylio
Cyfanswm o 10 aelod (nodwch fod rhai 
aelodau wedi’u dewis i deithio yn 2020)

Dyddiad: Awst 2021 am bythefnos.

Dyma fydd yr ail daith hwylio i 
aelodau CFfI fod yn rhan ohoni. 
Hwyliodd yr her gyntaf o Gosport i 
Gaerdydd gan basio trwy Lands End, 
cyfanswm o 380 milltir forol a dros 5 
diwrnod ar y môr.

Mae’r fordaith yn addas ar gyfer pob 
gallu ac nid oes angen profiad hwylio. 
Ar gyfer aelodau sy’n ymgymryd â’u 
Dug Caeredin aur, nodwch y gall y 
cyfle hwn gyfrif tuag at eich adran 
breswyl.



Trip Steil Saffari De Affrica 
20 aelod (18-30 mlwydd oed)

Dyddiad: 29 Awst - 8 Medi 2021 (11 diwrnod)

Meddyliwch am y daith hon 
fel y gorau o’r gorau.

O weld arfordir hyfryd Cape 
Town o ben Table Mountain, i 
gael cyfle i weld y Pum Mawr 
mewn dau o brif gyrchfannau 
bywyd gwyllt Affrica, a phrofi 
gweithgareddau tanwydd 
adrenalin un o 7 Rhyfeddod 
Naturiol y Byd, Rhaeard 
Victoria, mae’r daith hon 
yn caniatáu ichi dicio’r holl 
uchafbwyntiau sydd gan Dde 
Affrica i’w cynnig.

Diwrnod 4
Cape Town> Parc Cenedlaethol Kruger
Heddiw rydyn ni’n hedfan i Johannesburg, dinas 
Aur, lle neidiwn mewn i gerbydau ar gyfer ein 
taith i fyny i Barc Cenedlaethol Kruger.

Byddwn yn teithio trwy’r rhanbarth i’n llety am y 
noson ar ffin yr hafan bywyd gwyllt enwog hon. 
Yma mae Parc Cenedlaethol Kruger yn aros 
amdanom. Safle’r fideo firaol epig YouTube Battle 
at Kruger, mae’r Parc yn anialwch gwasgarog o 
lwyn a thir sy’n gartref i’r Pump Mawr enwog (llew, 
llewpard, rhinoseros, eliffant a byfflo) ynghyd 
â channoedd o rywogaethau o adar brodorol, 
coed hynafol ac afonydd troellog. Ein un ni yw 
archwilio am y ddau ddiwrnod nesaf. Ar ôl y 
diwrnodau hir o deithio, bydd y cinio bwffe wedi’i 
gynnwys yn blasu’n well heno.



Gwerth ysgoloriaeth - £ 2,500

YSGOLORIAETH CFFI
Ysgoloriaeth Goffa Elwyn Jones
Un aelod (18-30 oed)

Dyddiad: Prosiect i’w gwblhau erbyn mis Medi 2022

Mae’r is-bwyllgor Rhyngwladol yn 
falch iawn o weithio unwaith eto gyda 
phwyllgor Ysgoloriaeth Goffa Elwyn 
Jones i gynnig cyfle i aelod o CFfI 
Cymru fynd ar daith amaethyddol 
addysgol i wlad o’u dewis.

Ffocws yr ysgoloriaeth yw dysgu 
mwy am y diwydiant amaethyddol 
byd-eang a sut y gellir gweithredu 
syniadau arloesol mewn systemau 
ffermio yng Nghymru.

Ar ôl cwblhau eu taith gofynnir i’r 
aelod llwyddiannus gyflwyno ei 
ganfyddiadau i ymddiriedolwyr yr 
Ysgoloriaeth.



ASTUDIAETH AMAETH

Llygad Amaeth

Trwy gefnogaeth Ymddiriedolaeth 
Elusennol Cydfuddiannol NFU mae CFfI 
Cymru yn cynnig cyfle i wyth aelod 
CFfI rhwng 18 a 27 oed gymryd rhan 
mewn rhaglen a ariennir yn llawn.

Wedi’i gynllunio i ysbrydoli ac ysgogi’r 
genhedlaeth nesaf o ffermwyr 
Cymru, bydd y rhaglen yn cynnwys 
ymweliadau a gweithdai addysgol.

Yn cael ei gynnal dros dri benwythnos 
yn ystod y flwyddyn, bydd y rhaglen 
yn rhoi cipolwg ar gadwyni cyflenwi 
cyfan gan gynnwys ymweliadau a 

chyfarfodydd â chynhyrchwyr, 
proseswyr, gweithgynhyrchwyr a 
dosbarthwyr.

Bydd y rhaglen yn cael ei harwain 
gan hwylusydd profiadol, gan 
sicrhau bod pob aelod yn cwblhau’r 
rhaglen wedi’i hysbrydoli ac yn 
barod i roi’r dysgu ar waith yn eu 
busnesau eu hunain.



LLYSGENHADON 
FFERMWYR IFANC

Young Farmers Ambassadors (YFA) 
is the alumni of Young Farmers who 
have travelled as part of the YFC 
International Exchange Programmes. 
Young Farmers have been 
representing YFC abroad for over 
65 years! The first YFC exchanges 
were, we believe, to Holland in 1949, 
with the YFA formed on the way back 
from the USA in 1954.

Wales YFC would like to thank both 
the Wales YFA and England & Wales 

Llysgenhadon Ffermwyr Ifanc (YFA) 
yw cyn-fyfyrwyr Ffermwyr Ifanc 
sydd wedi teithio fel rhan o Raglenni 
Cyfnewid Rhyngwladol YFC. Mae 
Ffermwyr Ifanc wedi bod yn cynrychioli 
CFfI dramor ers dros 65 mlynedd! 
Credwn fod y cyfnewidiadau YFC 
cyntaf i’r Iseldiroedd yn 1949, gyda’r 
YFA wedi’i ffurfio ar y ffordd yn ôl o’r 
UDA ym 1954.

Hoffai CFfI Cymru ddiolch i bwyllgorau 
YFA Cymru a YFA Cymru a Lloegr am 
y nawdd hael a dderbyniwyd.
I gael mwy o wybodaeth am waith yr 
YFA a sut y gallwch chi gymryd rhan, 
cysylltwch â
Andy Spencer, 07515129374 
amks1g12@outlook.com



DOD YN FUAN...

Taith Sgïo CFfI 
Cymru  2022 Awstria
Dyddiad: 2il - 8fed Ionawr 2022

Cyfle newydd i hyd at 50 o aelodau 
CFfI dros 18 oed. 

Cyrchfan Hopfgarten yw un o’r 
cyrchfannau sgïo mwyaf o rhan eu 
maent a mwyaf modern yn y byd. 
Gyda 284 km o lwybrau  sgïo, dros 
90 o lifftiau modern a mwy na 70 o 
arosfannau lluniaeth, bydd y daith 
hon yn cynnig hwyl a sbri  “o safon 
fyd-eang”.

Yn addas ar gyfer lefelau dechreuwyr 
a chanolradd. 

ARCHEBION YN AGOR YN FUAN!



Manylion cyswllt

I gael mwy o wybodaeth am 
unrhyw un o’r cyfleoedd a 
chynnwyswyd yn y rhaglen hon, 
cysylltwch â CFfI Cymru

information@yfc-wales.org.uk 
www.yfc.wales
01982 553502

Mae’r rhaglen yn rhoi cyfle i bobl 
deithio i wahanol wledydd i ddysgu 
am ddiwylliannau ac ardaloedd 
gwledig ledled y byd. 
 - Elliw Dafydd

Am wythnos wych yn Strasbwrg gyda 
@RYEurope. Fy ymateb i unrhyw 
un sy’n ystyried cymryd rhan yn @
WalesYFC @CFfICymru teithio yw…
EWCH AMDANI!                   
                                       - Sophie Davies 

Profiad oes, wedi’i lenwi â phrofiadau 
newydd, atgofion parhaol a ffrindiau 
gydol oes newydd!
                      - Elin Davies 

“
”

“

”

“
”

http://information@yfc-wales.org.uk 
http://www.yfc.wales

